Zarządzenie nr 24/2020
Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych
Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju
Na podstawie art. 8d w związku z art. 8e ust. 1, art. 8b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 12 ust.
1-4 i ust. 10, art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55). w związku z art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich (t.j. Dz. U z 2019 e., poz. 1084).
Zarządzam co następuje:
§1
Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (dalej: PNGS lub Park) wyznaczam:
1. miejsca do palenia ognisk i wyrobów tytoniowych, używania urządzeń do
grillowania oraz źródeł światła o otwartym płomieniu, którymi są:
a) Parking w oddz. 62 h, k - Obwód Ochronny Czerwona Woda (Batorówek);
b) Parking w oddz. 50 f - Obwód Ochronny Szczeliniec (Kształtna Łąka);
c) Parking w oddz. 133 h - Obwód Ochronny Bukowina (Polana YMCA);
d) Parking w oddz. 121 f - Obwód Ochronny Bukowina (Błędne Skały).
Palenie ognisk dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.
2. miejsca do palenia wyrobów tytoniowych to oprócz parkingów wymienionych
powyżej, także miejsca oznaczone tablicą o treści „Tu wolno palić”.
Używanie źródeł ognia w miejscach określonych w pkt. 1 i 2 dopuszczalne jest w
odległości nie mniejszej niż 4 m od ściany lasu.
3. miejsca do zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, tj. jagód –
owoców borówki brusznicy, czernicy, malin i jeżyn oraz grzybów jadalnych –
teren PNGS poza uprawami leśnymi do 4 m wysokości i ogrodzonymi
powierzchniami leśnymi oraz oznaczonymi terenami ochrony ścisłej i ostojami
zwierzyny, a także ogrodzonymi strefami ochrony bezpośredniej ujęć wody.
4. miejsca do wspinaczki wg zasad obowiązujących w skałach piaskowcowych:
a) Szczeliniec Wielki – ściany południowo wschodnie (od schodów wejściowych
do południowego tarasu widokowego) – oddz. 41 r, d, i – Obwód Ochronny
Szczeliniec;
b) Narożnik – w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada - oddz. 112 a(część) –
Obwód Ochronny Czerwona Woda;
c) Od Samotnika do Trzmielowej Jamy - w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada oddz. 111 a, b(część) - Obwód Ochronny Czerwona Woda;
d) Pod Starym Biwakiem – oddz. 106 b - Obwód Ochronny Czerwona Woda;
e) Radkowskie Skały (Baszty) – ściany masywu wzdłuż zielonego szlaku
z wyłączeniem skałek ostańcowych na wierzchowinie – oddz.13 - Obwód
Ochronny Szczeliniec;
f) Filary Skalne (od Stroczego Zakrętu do okolic Kamieniołomu - Obwód
Ochronny Szczeliniec):
 w okresie od 15 lipca do 3 listopada – oddz. 30 b;
 w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada oddz. 30 f (część);
Uprawianie wspinaczki skałkowej możliwe jest tylko w okresie od 15 kwietnia do
3 listopada, z wyłączeniem pkt. 4 ppkt. b,c,f.
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5. miejsca do wprowadzania psów na otoku i w kagańcu, którymi są piesze
i rowerowe szlaki turystyczne z wyjątkiem obszarów ochrony ścisłej i czynnej
oraz wyznaczone w okresie zimowym trasy narciarskie.
§2
Lokalizowanie miejsc, o których mowa w §1 zarządzenia, przez osoby chcące
wykonywać czynności na terenie parku narodowego takie, jak palenie ognia, palenie
tytoniu, zbiór jagód, malin, jeżyn i grzybów, a także wspinaczki, następuje poprzez
należytą staranność w odczytywaniu informacji posadowionych na terenie parku
narodowego, a także poprzez kontakt osobisty z pracownikami terenowymi Służby
Parku lub też telefonicznie z pracownikami Dyrekcji PNGS w Kudowie Zdroju.
§3
1. Uprawianie turystyki na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych wymaga
przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach
i zagrożeniach, używania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego
poruszenie się w terenie górskim
2. Turystyka narciarska i piesza zorganizowana może odbywać się w grupie
nieprzekraczającej 50 osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego
przewodnika, przez co rozumie się przewodnika górskiego z uprawnieniami na
Sudety.
§4
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia
2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania
niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków
powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych
statków, załącznik nr 1, rozdział 4 pkt. 4.1 pkt. 9 (Dz. U. poz. 1317 z dnia 23.08.2016
r.), wykonywanie lotów statkami powietrznymi (dronami) nad obszarem PNGS,
w strefie EPR 026, może odbywać się wyłącznie za zgodą i na warunkach
określonych przez Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych.
§5
1. Wprowadza się opłatę za korzystanie z walorów przyrodniczych Parku
Narodowego Gór Stołowych.
2. Ustala się cennik opłat za korzystanie z walorów przyrodniczych Parku
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Osoby uprawnione do korzystania z ulgowych biletów wstępu na trasy turystyczne
Szczeliniec Wielki i Błędne Skały to:
1) uczniowie szkół i studenci,
2) emeryci i renciści,
3) osoby niepełnosprawne,
4) żołnierze służby czynnej.
za okazaniem legitymacji uprawniającej do zniżki.
4. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego wstępu to:
1) dzieci w wieku do 7 lat,
2) osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na
prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
3) uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku
narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego – na
podstawie odrębnego Zarządzenia Dyrektora Parku,
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4) mieszkańcy gmin leżących w obrębie Parku i przylegających do niego:
Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna oraz Radków za okazaniem
dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie,
5) przewodnicy górscy z uprawnieniami na Sudety, posiadający aktualne
uprawnienia,
6) pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parków
narodowych za okazaniem legitymacji służbowej lub dokumentu
potwierdzającego zatrudnienie,
7) posiadacze Karty Dużej Rodziny,
8) członkowie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za okazaniem
legitymacji służbowej.
Wprowadza się ulgowe bilety wjazdu za przejazd drogą na parking górny przy
Błędnych Skałach dla:
1) samochodów osobowych przewożących osoby niepełnosprawne, za
okazaniem ważnej Karty Parkingowej Dla Osób Niepełnosprawnych,
2) motocykli.
§6
Dopuszcza się realizację zdjęć do filmów komercyjnych i reklamowych oraz
fotografii komercyjnych, reklamowych itp., za wyjątkiem treści promujących
wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe lub inne środki odurzające oraz zdjęć
zawierających treści pornograficzne.
Wyklucza się zamknięcia szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego
w celach edukacyjnych lub turystycznych na czas realizacji zdjęć lub
fotografowania.
Nie wydaje się zezwoleń na wjazd na teren Parku w celu wykonywania sesji
ślubnych.
Nie wydaje się zezwoleń na jakąkolwiek działalność wymienioną powyżej na
obszarach objętych ochroną ścisłą.
W celu realizacji zdjęć należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na realizacje
zdjęć filmowych lub fotografowania na obszarze Parku Narodowego Gór
Stołowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia. Integralną część wniosku stanowi mapa PNGS (załącznik nr 5 do
niniejszego zarządzenia) z naniesioną planowaną lokalizacją planu zdjęciowego
oraz opisem planowanego przedsięwzięcia.

§7
Osoba uprawiająca turystykę, prowadząca działalność wspinaczkową lub znajdująca
się w rejonach dopuszczonych odrębnym zarządzeniem Dyrektora PNGS,
zobowiązana jest posiadać i okazywać na wezwanie pracowników Służby Parku lub
innych uprawnionych organów dowód uiszczenia opłaty określonej w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§8
Podczas zwiedzania obiektów turystycznych „Szczeliniec Wielki” i „Błędne Skały”
wymagane jest posiadanie ważnego biletu wstępu, nabytego zgodnie z zasadami
określonymi przez Dyrektora PNGS. Bilety wstępu na "Szczeliniec Wielki" i "Błędne
Skały" można nabywać w punktach sprzedaży usytuowanych przy obiektach
turystycznych lub online na stronie internetowej www.pngs.eparki.pl wg regulaminu załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
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§9
W celu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzenia zajęć
terenowych/ćwiczeń lub szkoleń na obszarze Parku Narodowego Gór
Stołowych należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia Dyrektora Parku
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
Integralną część wniosku stanowi mapa PNGS (załącznik nr 5 do niniejszego
zarządzenia) z naniesioną planowaną lokalizacją planu zdjęciowego oraz
opisem planowanego przedsięwzięcia.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania zezwolenia na organizację imprez
sportowo-rekreacyjnych lub prowadzenie zajęć terenowych/ćwiczeń lub szkoleń
w Parku Narodowym Gór Stołowych jest dokładne wypełnienie wniosku oraz
złożenie go nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem
w przypadku imprez sportowo-rekreacyjnych lub nie później niż 2 tygodnie
przed planowanymi zajęciami terenowymi/ćwiczeniami lub szkoleniami.

§ 10
Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r zabrania się:
1. budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego – na
podstawie indywidualnej zgody Dyrektora PNGS;
2. rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach
ochronnych;
3. chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia
jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia
zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych
schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
4. polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych;
5. pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6. użytkowania,
niszczenia,
umyślnego
uszkadzania,
zanieczyszczania
i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów,
tworów i składników przyrody;
7. zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie przyrody;
8. pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9. niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
10. palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym
płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
11. prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony;
12. stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
13. zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
14. amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony
lub zadaniach ochronnych;
15. ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z
wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
16. wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych
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na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania
ochronne dopuszczają wypas;
wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na
nieruchomościach stanowiących własność parków narodowych lub będących
w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, wskazanymi przez Dyrektora
PNGS, z wyjątkiem pojazdów służbowych Parku Narodowego Gór Stołowych
oraz pojazdów dla których Dyrektor PNGS wydał indywidualną zgodę;
umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu
przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych
znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
zakłócania ciszy;
używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub
szlaków wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody Dyrektora
PNGS;
wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra
właściwego do spraw środowiska;
wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Dyrektora PNGS.

§ 11
Zakazy, o których mowa w § 10, nie dotyczą:
1. wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych;
2. likwidacji nagłych zagrożeń oraz wykonywania czynności nieujętych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych, za zgodą organu ustanawiającego plan
ochrony lub zadania ochronne;
3. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
4. wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa;
5. obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego
wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz
wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 12
Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego zarządzenia oraz przepisów ustawy o
ochronie przyrody prowadzą pracownicy Służby Parku oraz upoważnieni przez
Dyrekcję Parku przedstawiciele organizacji działających na rzecz ochrony przyrody.

§ 13
Informacje na temat zasad korzystania z zasobów przyrodniczych
Narodowego Gór Stołowych uzyskać można w:

Parku
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1. Dyrekcji PNGS, Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna
31 tel. (74) 86 61 436, (74) 86 62 097
2. Zespół ds. Udostępniania Parku, tel. (74) 86 54 925
§ 14
Traci moc:
1. Zarządzenie Dyrektora
1 stycznia 2020 r.

Parku

Narodowego

Gór

nr

3/2020

z

dnia

§ 15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor PNGS
/-/ mgr inż. Bartosz Małek

6

